
BOLKO II ŚWIDNICKI NA ŁUŻYCACH

Spośród Piastów śląskich, najwybitniejszą postaciąj 
ó ile chodzi o szeroki zasięg polityki i zdobycze teryto
rialne — był dla I połowy XIV w. B o l k o  II Ś w i d 
n i c k i ,  f i i r s t e n b e r s k i  i j a w o r s k i  (*j- 1368 r .), 
syn Bernarda świdnickiego i Kunegundy Łokietkówny. 
Zręczną polityką, ścisłymi kontaktami z najpotężniej
szym podówczas monarchą Europy środkowej, Karo
lem IV, nie tylkoi bronił uporczywie swego stanu po
siadania na Śląsku, ale na krótki bodaj czas potrafił 
przesunąć granice swych posiadłości bardzo daleko na 
zachód. Krótki ten okres ekspansji Bolka II będzie 
przedmiotem naszych szczegółowych rozważań.

Bolko świdnicki nie był pierwszym, który sięgnął 
po ziemie łużyckie od strony śląska. Po połowie XIII w., 
jeszcze za następców Henryka Pobożnego posiadaliśmy 
część ziemi zgorzeleckiej z miastem Zgorzelcem i Ży- 
tawą; przepadły te terytoria po utracie ziemi Lubuskiej 
i cofnięciu się naszego stanu posiadania za Bolesława 
Bogatki i jego brata. Powtórnie sięgnął tu, również na 
krótko w I połowie XIV w. Henryk I jaworski 
(t 1346 r .), pod którego władzą znalazły się Zgorzelec, 
Żytawa, Lubań, zamki Czocha, Świecie, Leśna, dalej 
ku północy Trzebiel i Żary z okolicą. Henryk I tracił 
po kolei te wszystkie posiadłości na rzecz Jana Lu
ksemburskiego (część ich z Żytawą była posagiem dru-



giej jego żony, Agnieszki czeskiej) 1). Książę ten 
zmarł bezpotomnie pomiędzy 6 marca a 15 maja 
il346 r., uprzednie zaś jego zobowiązania wobec króla 
czeskiego wyłączały jego spadkobierców, a więc.także 
i braci i dalszych krewnych, od wszelkich praw do 
ziem śląsko-łużyckich2). Jest rzeczą znaną, że przed 
28 czerwca 1345 r. Bolko II świdnicki uzyskał od 
stryja Henryka jaworskiego układ wzajemnego dzie
dziczenia, który miał znaczenie jako faktyczny zapis 
Jaworza i stał się podstawą do znacznego rozszerzenia 
ziem śląskich Bolka. Wobec zobowiązań poczynionych 
przez Henryka w stosunku do króla Czech i wyłączenia 
spadkobierców od praw do ziem, które przeszły w ręce 
Czechów, Bolko nie mógł podnosić pretensyj ani do 
ziemi .zgorzeleckiej, ani żytawskiej, ani żarskiej, choć 
i on miał do nich prawa, jako wnuk Beatryczy bran- 
deburskiej, żony zmarłego w 1301 r. Bolka I świdnic- 
ko-jaworskiego. Musiał swe starania o pogranicze łu
życkie oprzeć na innych podstawach.

W tym czasie rozegrała się wielka dyplomatyczna 
akcja Karola IV tycząca Marchii i Łużyc3), w której 
Bolko stanie się jednym z ważnych czynników, a w koń
cowym rezultacie tych zabiegów przyczyni się wydat
nie do wykupna Łużyc z rąk WiLtelsbachów. Sprawa 
nie była łatwa do osiągnięcia: Łużyce Górne i Dolne, 
podzielone na szereg drobnych części, lenn, zastawów

1) Dzieje walki Henryka I jaworskiego o ziemie łużyckie przed
stawiam w artykule, w „Nauce i Sztuce*4 R. III T. IV, 1947.

2) Historia- Śląska, wyd. Pol. Akad. Um. t. I. str. 464 i 514.
3) W XIV w. używano określenia „Łużyce** wyłącznie dla Dol

nych Łużyc, późniejsze Górne Łużyce zwały się wtedy ziemia bu- 
aziszyńska i ziemia zgorzelecka, wyjątkowo używano nazwy Łu
życe dla tych ziem (por. W. L i p p e r t ,  Ubcr die Anwendung d. Na- 
mens Lausitz auf d. Oberlausitz im XIV Jahrh., N. Arch. f. sachs. 
Gesch., 15 str. 41—62). Dla uniknięcia tych skomplikowanych okre
śleń piszemy stale: Górne, Dolne Łużyce.



itd. należały do władców Marchii, Wittelsbachów i do 
miśnieńskich Wettynów. Trzeba było te dwa czynniki 
usunąć, co się w końcu Karolowi IV udało — bez zbroj
nego konfliktu.

Już od 1346 r. toczyły się pertraktacje o zastaw Łu- 
życ Dolnych Wettynom a w 1348 r. przewidywano pu
ścić je  w zastaw królowi czeskiemu. Prawie co roku 
zawierano w tej sprawie przeróżne układy. Nie wcho
dziły w rachubę okręgi żar, Trzebią i Przewozu, nale
żące od 1346 r. do Czech, pod rządami potężnych, 
a dość niezależnych lenników Packów i Rackebornów, 
oraz Bibersteinów — nadto Zły Komorów (Senften- 
berg) znajdujący się podówczas w ręku Bolka świd
nickiego. W 1353 r. przeszły Dolne Łużyce do mar
grabiów miśnieńskich w formie zastawu. Parę mie- 
sięcy przedtem zdołał Karol IV-uzyskać (9 III 1353 r.) 
od margrabiów brandenburskich Ottona V i Ludwika 
Rzymskiego prawo wykupu Łużyc Dolnych z zastawu, 
z tym, że- na wypadek braku męskich potomków kraj 
ten zapiszą Wittelsbachowie jego synowi Wacławo
w i4). Po raz pierwszy jest tu wymieniony Bolko, który 
miał wziąć udział w wykupnie Łużyc. Równocześnie 
z takim przygotowaniem sobie gruntu w Marchii i na 
Łużycach, uzyskał Karol IV, po dłuższych pertrakta
cjach ziemie budziszyńską i zgorzelecką z Lubaniem 
i wcielił, je  (wraz z shołdowanymi uprzednio księstwa
mi śląskimi) do krajów korony czeskiej 7 X 1355 r. 
Wśród najbliższych układów w sprawie Łużyc zwra
cają uwagę traktaty z 18 marca 1363 r. 5), w których 
wyraźnie mowa o następstwie Wacława w Marchii 
i w Łużycaćh. Wywołały one wielkie zaniepokojenie 
wśród książąt pomorskich, w Polsce i na Węgrzech. 
W tymże roku, 22  marca upoważnili Wittelsbacho-

4) R i e d e 1, Cod. dipl. Brandenburg. II, 2 str. 346—347.
5) R i e d e 1, op. cit. II, 2 str. 445—447.



w ie6) cesarza i Bolka świdnickiego do wykupienia 
Łużyc od Fryderyka II miśnieńskiego za oznaczoną 
sumę, zastrzegając sobie jeszcze prawo wykupu dla 
siebie w przyszłości. Suma zastawu rosła coraz bar
dziej. W tym okresie czasu Bolko świdnicki występuje 
coraz częściej u boku cesarza, towarzyszy mu w po
dróżach, świadkuje na wielu cesarskich dokumentach. 
Jako szwagier cesarski (przez Annę świdnicką) an
gażuje się całkowicie w sprawy łużyckie. Oto na zjeź- 
dzie w Norymberdze w 1363 r. przewidywano w jed
nym z układów (z 18 III) 7), że jeśliby Wacław, na
stępca Karola (podówczas 2-letnie dziecko), zmarł 
bezpotomnie, Otto brandenburski i jego przyszła żona 
Elżbieta (córka Karola IV) mają pierwsze prawo do 
dziedziczenia w księstwie świdnicko-jaworskim na wy
padek znów śmierci Bolka II i jego żony. Wzamian 
Otto (w jednym z późniejszych układów w tej kwestii 
w 1364 r .), miał przekazać Czechom większą cześć Mar
chii i szereg ważnych miast nad Odrą. Sprawa księ
stwa świdnickiego rozpatrywana jeszcze kilkakrotnie 
w tych układach „na p rz e ż y c ie — pozostała na pa
pierze, wnet też Karol IV całkiem inaczej poprowadził 
grę dyplomatyczną. Osobę Bolka wysunięto w 1364 r. 
na pierwszy plan w sprawie łużyckiej. Układ z 14 IV 
1364 r. 8). przewidujący wykupno Dolnych Łużyc od 
margrabiów miśnieńskich przez cesarza i Bolka — po 
raz pierwszy wzmiankuje o p r z y s z ł y c h  doży
w o t n i c h  r z ą d a c h  k s i ę c i a  ś l ą s k i e g o  na 
Ł u ż y c a c h .  Określono w nim sumę zastawu: 21 tys. 
grzyw, srebra i 10 tys. kóp gr. — oraz miasta i tery
torium będące przedmiotem targów. Na północ sięgał

6) R i e d e  1, op. cit. II, 2, str. 449—450, por. też L e h m a n n  R„ 
Geschichte d. Markgraftums Niederlausitz... str. 157—58.

7) R i e d e 1, op. cit. II, 2, str. 447—449.
8) R i e d e 1, op. cit. II, 2, str. 461—4.



ten obszar po Pribor (Fiirstenwalde) pod Słubicami — 
za zachód po Liebenwerda i Elsterwerda, na wschód 
obejmował jeszcze Gubin i Lubsko (Sommerfeld). 
W parę miesięcy później dokonano ostatecznie trans
akcji o Łużyce, do 1 listopada ogromna suma zastawu 
została wypłacona, jednakowoż nie cała, gdyż jeszcze 
15. III. 1368 r. płaci cesarz ostatnie 6867 kóp groszy. 
Odnosi się wrażenie, że ostateczna cena wykupu wy
nosiła 21 tys. grzywien, wspólnie zapłaconych przez 
cesarza i Bolka.

Wnet po dokonaniu tej transakcji zmieniła się zna
cznie sytuacja polityczna przez śmierć Ludwika Rzym
skiego i objęcie rządów (od 17 maja 1365 r .) wyłącz
nie przez Ottona V. Ubył jeden przeciwnik, drugiego 
łatwiej było nakłonić do ustępstw. Wpierw oddał on 
Marchię w bezpośredni zarząd cesarza. Wtedy Karol IV 
zerwał z nim układ o małżeństwo z córką swą Elżbietą, 
przez co zastrzeżenia tyczące księstwa świdnickiego 
i jaworskiego przez Elżbietę i Ottona z lat 1363, 1364 
stały się nieaktualne. Wreszcie doprowadził Karol IV 
do całkowitego załatwienia na swoją korzyść sprawy 
łużyckiej. .

Wszystkie te targi i układy były korzystne przede- 
wszystkim dla dynastii luksemburskiej, Wittelsbacho- 
wie, gdyby nie trudności finansowe, nie byliby się na 
nie zgodzili, oznaczały one bowiem bardzo znaczny 
wzrost zwartego bloku posiadłości luksemburskich. 
Bolko partycypował w sumie zastawu Łużyc Dolnych 
kwotą 9000 kóp gr. i otrzymywał ten kraik w d o ż y 
w o t n i e  p o s i a d a n i e .  W praktyce miał zastępo
wać w rządach nieletniego syna cesarskiego. W tej sy
tuacji żaden z książąt śląskich nie mógł po nim dzie
dziczyć żadnych uprawnień na Łużycach. Zabiegi Ka
rola IV o' stałe posiadanie Łużyc trwały nadal: ukła
dem w Gubinie 11 X 1367 r. doszło do całkowitej



sprzedaży Łużyc, w styczniu 1368 r. zrezygnował 
Otto V nawet z pretensji na przyszłość co do ich wy- 
kilpu. Tym samym po śmierci Bolka TI (która nastą
piła 28 VII 1368 r .) Łużyce Dolne i reszta Górnych do
stały się niepodzielnie w ręce Luksemburgów, wnet też 
w 1370 r. uroczyście zostały złączone z krajami korony 
czeskiej.

Bolko II, który przejmował Łużyce w imieniu nie
letniego syna cesarskiego i wielkim wysiłkiem finan
sowym dopomógł do wykupu Łużyc — zyskiwał wła
ściwie bardzo niewiele.

W dodatkowym układzie w Gubinie z daty 11. X. 
1367 r, była wprawdzie mowa o zastawie Łużyc kró
lowi Wacławowi czeskiemu, jednak bez szkody dla 
uprawnień Bolka9). Ale jakie to były uprawnienia? 
Być może, obiecywał sobie Bolko wiele zdziałać na Łu- 
życach, a trafił na grunt bardzo oporny, zniemczoną 
szlachtę i duchowieństwo, wrogo nastawione zniem
czone miasta — nie spodziewał się wreszcie, że rychła 
śmierć ograniczy jego rządy na Łużycach do 3 lat. Gzy 
grała tu rolę ambicja osobista, czy nadzieje na jakie 
dalsze układy z-Karolem IV, które mu pozwoliły utrzy
mać Łużyce dla Piastów świdnickich — trudno dociec. 
Z niewielu zachowanych z tego czasu dokumentów wy
nika, że Bolko występował w imieniu Wacława — to 
znów Wacław zatwierdza ze swej strony zarządzenia 
księcia śląskiego. Chociaż Bolko używał od 1364 r.

9) Niederlaus. Mitteilungen t. 23 w art. M o d e r h a c k a  R.. 
Die Urkunden d. Calauer Stadtarchivs in Regesten, wydał go też W. 
L i p p e r t, Die Wettiner u. Wittelsbacher in d. Niederlausitz... 1894, 
druk. wedle oryg. w sasko-ernestyńskim archiwum w Weimarze. 
Por. R i e d e l ,  II, 2, str. 482—484 także wedle oryg. w archiwum 
wiedeńskim. Te dwa dokumenty zasługiwałyby na bliższe zbadanie. 
Bolko ze swej strony obiecuje respektować i dotrzymać układu 
o Łużyce (dokument dany w Gubinie 12 X 1367 r., R i e d e l ,  II, 2, 
str. 486).



od listopada pełnej tytulatury: „ h e r z o g e  zu S l e -  
z i e n  und m a r g g r a f  z u L a u s i t z 14, stanowi
sko jego to zastępstwo rządów Luksemburgów. Nie
które dokumenty Bolka mają potwierdzenie króla cze
skiego: np. przywilej dla Lubska potwierdza Wacław 
w Gubinie 12 X 1367 r. ,,alle lehen und genade und 
geystliche eynunge, die der hochgeborne (fuerste her 
Bolke) hertzoge zu Slezien und r a a r g g r a f  zu 
L u s i t z  und herre zu der Swidnitz unser... (lieber 
oheim) getan hat oder noch tut...41*0).

Łużyce nie były dla Bolka terenem nieznanym. Już 
bardzo wcześnie, pod 1352 r. notuje. kronikarz Jan 
z Gubina wyprawę oddziałów 6-ciu miast łużyckich pod 
przewodnictwem Bolka świdnickiego, celem zdobycia 
zamku Korzyń (Kirschau) w ziemi budziszyńskiej, któ
ry, jako ośrodek wypraw rozbójniczych został wtedy 
zburzony. W poł. XIV w. walka zvrozj^pjami na Łuży
cach była prowadzona z całą bezwzględnością, głównie 
przez potężny związek miast, przy poparciu panują
cego. O ile data jest właściwa11) wskazywałaby na 
penetrację Bolka na Górnych Łużycach na parę lat 
przed uzyskaniem ziemi budziszyńskiej przez Karola IV. 
Możliwe Bolko przygotowywał i tu przyszłe rządy króla

10) Niederlaus. Mitteil. t. 25 str. 57 — Die Urkunden d. Sommer- 
felder Stadtarchivs in Regesten, v. R, M o d e r h a c k ,  nr 5. Być 
może, było więcej takich potwierdzeń Wacława, które pozwalają 
wątpić w zupełnie samodzielne rządy Bolka II na Łużycach.

n ) SS, Rer. Lusaticarum N, F. I, 10, notatkę tę bez poprawy 
daty przyjęto w „Regesten zur Geschichte d. Stadt u. Landes Zittau“ 
(Neues Lausitzer Magasin t. 113) nr 186 a po 1 XI 1352 r. Zamek 
Kirschau (łuż. Korzyń), w 1352 r. zwany Kórse, 1407 — Kursche, 
1481 Korsche w budziszyńskim był od czasu tej wyprawy w ruinie 
i nie został odbudowany. Wedle starej tradycji miejscowej, miała 
się znajdowrać w XIX w. jeszcze na miejscu ruin czworokątna wieża, 
z początkiem bieżącego stulecia były widoczne jeszcze resztki mu
rów. Prace archeologiczne podjęte w 1927 r. nie przyniosły ciekaw
szych rezultatów.



czeskiego. Wyprawa Bolka musiała być podjęta jeszcze 
w porozumieniu z margrabiami miśnieńskimi, jako 
ówczesnymi władcami tego terytorium.

Na początek rządów Bolka II w Dolnych Łużycach 
przypadają dwa dokumenty tyczące miast pogranicz
nych Gubina i Lubska (Sommerfeld, dziś w powiecie 
krośnieńskim, D. Śląsk). Mianowicie 15 XI 1364 r. 
Bolko potwierdza przywileje Gubina i odbiera przyrze
czenie posłuszeństwa od rajców i gminy miejskiej, ja
kie mieszczanie składają za wiedzą i wolą (myt geheise 
willen vnd verhengnisze) Ludwika i Ottona margra
biów brandenburskich. Tegoż dnia wydał Bolko taki 
sam dokument dla Lubska (z tą samą klauzulą o zgo
dzie i nakazie ze strony margrabiów). Te pierwsze do
kumenty Bolka, wielokrotnie drukowane12) są nie
stety, bez pieczęci. Ogółem dokumentów dla miasLłu
życkich zachowało się niewiele 13) W 1367 r. 20 kwiet
nia wydawał Bolko w Lubij (Lóbau) jeszcze jeden do
kument dla Gubina, potwierdzający przywileje Die
tricha landgrafa turyńskiego z 1301 r. i Henryka Illu- 
stris14), 8 kwietnia 1367 r. pozwolenie dla miasta Łu
kowa na założenie winnicy na górze, gdzie jest sąd naj
wyższy15) — wreszcie niewiadomej daty dokument 
dla Kaławy, znany jedynie z potwierdzenia Josta mar

12) N e u m a n  n, Die Urkunden d. Gubener Rathsarchivs (Neues 
Laus. Mag. t. 36 str. 59—60), R. L e h m a n n ,  Urk. d. Gubener Stadt- 
archivs (Niederlaus. Mitteil. t. 18 nr 23), R. M o d e r h a c k ,  Die Ur
kunden d. Sommerfelder Stadtarchivs in Regesten (Niederlaus. Mitt. 
t. 25, nr 4).

13) Nie udało mi się dotrzeć do dokumentu Bolka z 7 VI 1365 r. 
(druk. W. L i p p e r t, Wettiner u. Wittelbacher in d. Niederlausitz, 
nr 125).

14) R. L e h m a n n ,  Urk. d. Gubener Stadtarchivs, w/g daty.
]5) G. Hi l l e ,  Chronolog. Verzeichniss der im Rathsarch. zu

L.uckau befindlichen Urkunden (N. Laus. Magas. t. 46 str. 69).



grabiego morawskiego z 1397 r. J6), ale wydany nie
wątpliwie po 1367 r., Bolko jest w nim bowiem na
zwany margrabią miśnieńskim (czyli dokument musiał 
być wydany po transakcji kupna szeregu miejscowości 
w marchii miśnieńskiej od Gerarda, biskupa miśnień
skiego w 1367 r.).

W 1367 r. Bolko świdnicki zdołał bardzo znacznie 
rozszerzyć swe posiadłości, daleko na zachód poza te
ren G. Łużyc, wykupując od Gerarda biskupa naum- 
burskiego lenna: Strehle (Strzałę) z lennem Fryde
ryka Polęnz, Glucuczk (z lennem. Hermana Polenz), 
Tiefenau z lennem Kockeritzów, Elsterwerda, miasto 
Dohlen, miasto Lesenitz (lenno Alberta i Jana Lize- 
nik), Grobe i Friedenswalde — oraz wszystkie dobra 
z prawego brzegu Mołdawy za wyjątkiem zamków* 17). 
Jak długo je utrzymał, źródła nie dają żadnej wiado
mości.

O trudnościach, jak ie . napotkał Bolko w czasie 
swych rządów na Łużycach, świadczy następujący epi
zod, tyczący zatargu z duchowieństwem, z powodu 
prawa patronatu i prezenty w kościele parafialnym 
w Lubiniu. Nie jest rzeczą jasną, do kogo ono należało 
przed 1361 r., w tym roku bowiem Ludwik Rzymski 
poświadcza przyłączenie parafii w Lubiniu do archi
diakonatu dolnołużyckiego. W 1362 r. margrabiowie, 
Fryderyk, Baltazar i Wilhelm zatwierdzali tę zmianę, 
jak również Jan biskup miśnieński. W dokumencie

ie) M o d e r h a c k  R„ Die Urkunden d. Calauer Stadtarchivs in 
Regesten (Niederlaus. Mitt. f. 23) z daty 14 IV 1397 r, i W o r b s  J. 
G., Invent. docum. Lusatiae infer. I, nr 600. Oba regesty nie wymie
niają daty dokumentu Bolka. ».

17) T r a u g o t t  M a r k e r ,  Das Burggraftum Meissen, Leipzig 
1842 str. 286. wedle oryg. Oba dokumenty: t. j. biskupa Gerarda z 6 I 
1367 i rewersał Bolka z 7 I 1367 znajdowały się w archiwum pań
stwowym w Dreźnie. Losy tych ziem pod rządami Bolka nie są znane.



biskupa wyraźnie zaznaczono, że prawo patronatu i pre
zenty w tym kościele będzie miał archidiakon łuży
c k i18). Wprawdzie Bolko dokumentem z 12 X  1366 r. 
poświadczył, że prawa biskupa i kapituły miśnieńskiej 
co do kościoła i prepozytury w Lubiniu aż do końca 
jego życia będą zachowane19), jednak w listopadzie 
1367 r. wszedł w prawa patrona kościoła na podstawie 
porozumienia z kapitułą miśnieńską20). Stało się to 
z okazji śmierci proboszcza Gebharda de Bukkansdorf, 
na jego miejsce Bolko natychmiast poparł swego kan
dydata i kapelana książęcego Bartłomieja Rolle. Na to 
archidiakon łużycki Konrad Pruzze sprzeciwił się, nie 
chcąc zatwierdzić kandydata księcia. Powoływano się 
na dokument z 1361 r. Ludwika Rzymskiego. Po licz
nych pertraktacjach z kapitułą miśnieńską i archidia
konatem łużyckim, książę postawił na swojem: usta
lono, że do| końca życia będzie mógł książę prezento
wać dogodnych sobie kandydatów, stwierdza jednak 
w dokumencie, że precedens ten na przyszłość nie 
może być wyzyskiwany na niekorzyść kapituły. Karol IV 
i Wacław stwierdzili ze swej strony, że tylko archidia
kon łużycki ma prawo prezenty w kościele parafialnym 
lubińskim21) — i to, jak wyraźnie mowa w dokumen
cie — na interwencję Bolka. Osobistością najbardziej 
nieustępliwą w całej sprawie był bezwątpienia Konrad 
Pruzze Niemiec zwalczający ze względów narodowo
ściowych kandydata polskiego księcia22). '

18) Por. G. K o h l e r ,  Urkunden zur Vereinigung d. Probstei zu 
Liibben mit dein Archidiakonate d. Niederlausitz betreffend (N. Laus. 
Magas. 1 .18) i W. L i p p e r t, Urkundenbuch d. Stadt Liibben t. III nr 
26, 27, 28, 29 krytycznie wydane.

10) W. L i p p e r t, Urkundenbuch d. Stadt Liibben t. III, nr 33.
20) Tamże, nr 35 (dany w Pradze 29 XI 1367 r.).
21) Tamże, nr 36 i G. K o h l e r ,  Urkunden... Dokument Wacława 

z 29 XI 1367 r. w Urkundenb. d. Stadt Liibben III, nr 37.
22) Por. N. Laus. Magas. t. 35, str. 10—11, Konrad Pruzze był 

w 1358 r. proboszczem w Hain, w 1362 r. archidiakonem Łużyc Doi-



Trudniejsza była sprawa ze zniemczonym mieszczań
stwem łużyckim czego przykładem drugi epizod z cza
sów rządów Bolka świdnickiego, mianowicie zatarg
0 Neuhaus i drogę handlową konkurencyjną dla Zgo
rzelca 23)

Na rozległych równinach za Mużakowem (niedaleko 
za naszą obecną granicą na Nisie) są oznaczone na 
sztabowych mapach dwie malutkie wsie: Tschernitz
1 Zschorno, o nazwach niewątpliwie łużyckiego pocho
dzenia. Okolice jednej z nich (Zschorno?) określano 
w XIV w. ,,an der grossen Schirne“. Tutaj Bolko 
świdnicki, zbudował warowny dwór-zameczek i mia
steczko Neuhaus = Nowy Dwór. Okoliczne dobra 
były lennem rodu panów na Pieńsku (Penzig). 
Jan z Pieńska w 1366 r. miał posiadłości w oko
licy Mużakowa, a 0 IX 1366 otrzymał, jak się 
zdaje, dalsze jeszcze, . na lewym brzegu Nisy: 
Braunsdorf, Sagar, Skerbesdorf, Gablenz i dość od
ległą ,,hamernię" przy Boxberg. Książę Bolko budu
jąc Nowy Dwór chciał stworzyć nową drogę handlową 
przez Dolne Łużyce i Mużaków na Jaworze i Świdnicę, 
w porozumieniu z księciem żagańskim. Najbardziej byli 
oburzeni tym faktem Zgorzeliczanie, gdyż drogą na 
Gródek (Spremberg), Nowy Dwór, Mużaków, Trzebiel 
ku Śląskowi zaczęto wozić coraz większe ilości soli 
i ,,waid“, najważniejszego produktu przemysłowego 
średniowiecza w handlu na Łużycach (jest to barwik 
roślinny do sukien). Dotychczas obroty, ,,waidem“ 
przeważały na drodze tzw. „królewskiej" głównym, 
starym trakcie przez Górne Łużyce, na którym po
wstało i zbogaciło się miasto Zgorzelec. Nie śmieli się

nych, w 1372 r. proboszczem w Budziszynie, od lutego 1377 już ni
gdzie w dokumentach nie wzmiankowany.

23) Cały ten epizod opracowany na podstawie przekazów źró
dłowych przez R. J e c h t a ,  Geschichte d. Stadt Górlitz, t. I (1926), 
str. 74—76.



jednak- sprzeciwić potężnemu księciu. Dopiero po 
śmierci Bolka (1368 r .), w porozumieniu .z Lubijem 
i 5 -ma innymi handlowymi miastami, podpalili nocą 
miasteczko i dwie ,,hamernie", porwali też wozy księż- 
nej-wdowy Agnieszki, która jechała na Śląsk i spro
wadzili jako łup do Zgorzelca. Skarży się na to księżna 
Janowi arcybiskupowi praskiemu, najwyższemu za
stępcy Karola IV w czasie jego włoskiej wyprawy. 
Miasta po kilkakrotnych interwencjach dostały surową 
naganę, cesarz nakazał listownie ochraniać Nowy 
Dwór i drogę. Ten list cesarski Zgorzeliczanie przemil
czeli, czy ukryli, co gdy wyszło, na jaw, 6 miast związ
kowych łużyckich musiało dać zakładników na ratusz 
do Pragi, gdzie siedzieli uwięzieni -do 1369 roku. Po
słowie miast łużyckich musieli przybyć do Świdnicy, 
zobowiązali się nie tylko drogi handlowej nie naruszać, 
ale Nowy Dwór odbudować.

Sprawa szła bardzo powoli i opornie. Miasta związ
kowe Budziszyn, Żytawa, Lubij, Kamieniec nie chciały 
płacić na tę budowę, cieśli przepędzał książę żagański, 
tak, że Zgorzeliczanie musieli trzymać na miejscu 
30 zbrojnych do pilnowania robót. Księżna-wdowa nie 
ustawała w natarczywych żądaniach dokończenia od
budowy Nowego Dworu. Po wielu poselstwach obu 
stron, Zgorzeliczanie zobowiązali się sami odbudować 
miasteczko i odpowiednia ugoda została zawarta przed 
Beneszem z Dubu land wójtem Górnych Łużyc. Rów
nocześnie jednak starali się u cesarza o zniesienie tej 
konkurencyjnej drogi. Istotnie, 3 IV 1377 r. udało im 
się uzyskać obietnicę unieważnienia wszystkich doku
mentów księżny Agnieszki na wypadek je j śmierci — 
odnoszących się do używania tej drogi handlowej (do
kumenty takie nie są znane). Ani myśląc o wypełnie
niu zobowiązania, dążyło miasto Zgorzelec do wykupna 
dóbr koło Mużakowa, by raz na zawsze unieszkodliwić 
zakusy na swój handel.



Zachował się dokument z 2 7  IX 1377 r. oświetla
jący zakończenie całej tej sprawy24). Okazuje się 
z jego tekstu, że księżna Agnieszka wyszła przed 
1377 r. zamąż za Heyneke Zeydlicza zwanego v. Mey- 
enwalde (ród łużyckiego pochodzenia, spotykany i na 
Śląsku, najwidoczniej zaprzyjaźniony z rodziną ksią
żęcą w czasach rządów Bolka), i przekazała mężowi 
cały ten obszar Nowego Dworu, miasteczka, zburzo
nych „hamerni11 ,,an der grosin Schirne“. W' 1377 r. 
Zeydlicz w porozumieniu z żoną sprzedał ten teren za 
400 grzywien praskich Beneszowi z Dubu i radzie mia
sta Zgorzelca, zrzekając się na przyszłość wszelkich 
praw i pretensji. Czterech Zeydliczów i Mikołaj z Pień
ska świadkowali przy tej transakcji i przywiesili swe 
pieczęcie. Benesz był bezwątpienia podstawionym kup
cem, całą grę prowadzili Zgorzeliczanie w obronie 
swych handlowych interesów. W ton sposób wrogo 
usposobione niemieckie mieszczaństwo zacierało ślady 
wszelkiej działalności polskiego księcia w porozumie
niu z władzami czeskimi. I dziś już się śladów nie 
można doszukać, gdzie był Nowy Dwór, gdzie działał 
Bolko świdnicki, który w ciągu krótkotrwałych swych 
rządów na Łużycach niejedną taką akcję chciał nie
wątpliwie przeprowadzić dla pożytku interesów Śląska 
i polskiego elementu., Brak w ogóle śladów jego ze
tknięcia z ludem łużyckim, podówczas jeszcze zupełnie 
nie zgermanizowanym. A to byłyby momenty najcie
kawsze. Lecz lud do głosu nie dochodził, a Niemcy na 
stanowiskach posiadaczy ziemskich, lenników, ducho
wieństwa, wyższego mieszczaństwa zwalczali śląskiego 
księcia w sposób bezwzględny.

Jedną z ciekawszych kwestyj tyczących rządów

24) Neues Laus. Magas. t. 35 str. 406—7 wedle oryg. z archiwum 
miasta Zgorzelca opatrzonego 5-ma pieczęciami. Agnieszka nazwana 
„herćzogine zu der Swidenicz miner genegeden frouve“.



Bolka II na Łużycach jest sprawa używanego przezeń 
h e r b u ,  który z czasem wyrobił się jako herb Dolnych 
Łużyc. Zwrócił na to uwagę dopiero w 1937 r. nieży
jący dziś, znakomity znawca przeszłości Łużyc Wolde- 
mar Lippert w ostatniej swej rozprawie skreślonej na 
podstawie ogromnego materiału porównawczego z za
kresu sfragistyki i heraldyki. Rozpatrzył on wszystkie 
herby władców Łużyc od najdawniejszych aż do nowo
żytnych czasów, ,oraz herby ziem łużyckich 25 26). Bolko II 
uzyskawszy w dożywotnie władanie D. Łużyce kazał so
bie sporządzić nową pieczęć z napisem otokowym: 
f  BOLKO - DI - GRA - DVX - SLEZ - DNS - D - FVR - 
STENBERG -IN- SWYDNICZ f  ET -MARCHIO - LV- 
SACIE f wykonaną w m a j u  1365 r., a 28, maja 
1365 r. wydał rozkaz zniszczenia dawnej. Łużycką pie
częcią Bolka II zajmował się specjalnie A. Bauch 2e), 
znał on jednak tylko pieczęcie Bolka z wrocławskiego 
archiwum państwowego z dokumentów grysowskich 
(nr 111, 112, 114),  nie znał zaś dwu dalszych pieczęci 
z 7 VI 1365 r. i z 29 XI 1367 r., które odnalazł W. Lip
pert przy dokumentach w archiwum . państwowym 
w Dreźnie i sasko-ernestyńskim archiwum w Weima
rze. Są one identyczne w rysunku, lecz o wiele lepiej 
zachowane. Na tych właśnie pieczęciach u stóp księcia 
znajduje się malutka tarcza z bykiem, który jest póź
niejszym herbem Dolnych Łużyc (odpowiednik na gro
bowcu księcia w Krzeszowie =  Griissau) 27).

25) Niederlaus. Mitteil. t. 25 (1937 r.) i 26 t. (1938). Das Landes- 
wappen d. Niederlausitz.

26) Die Siegel Herzog Bolkos II v. Sweidnicz w „Schlesiens Vor- 
zejt im Bild u. Schrift“ Breslau 1888, IV, str. 39—44.

27) W Historii Śląska t. III reprodukowana pieczęć Bolka II 
z dokumentów wrocławskich nr 62 na tabl. CX, omówiona w rozpra
wie S. M i k u c k i e g o  (por. w/g indeksu). Pieczęć ta jest znana 
w literaturze polskiej, niemniej ważnym szczegółem jest występujące 
na pieczęci przy dokumencie drezdeńskim z 29 XI 1367 r. c o n t r a -



Zarówno Luchs, jak i Bauch rozważali, czy byk na 
pieczęci Bolka II był herbem Dolnych, czy też całych 
Łużyc i skąd się wziął ten motyw. Lippert, opierając 
się na dawniejszych poglądach, wywodzi motyw byka 
w herbie Łużyc od Wiprechta z Groitsch i margrabiów 
z XI w., następnie motyw ten znalazł w różnych, bar
dzo złożonych herbach Wettynów, zasadniczo jednak 
żaden z Wettynów nie wprowadził herbu, któryby 
był specjalnym herbem marchii wschodniej czy łużyc
kiej. Bardzo szczegółowe wywody Lipperta (których tu 
nie będziemy streszczać) przekonywują, że najstarszy 
herb Łużyc (Dolnych) inaczej wyglądał, mianowicie 
był identyczny z herbem starej marchii landsberskiej 
(belki złote na niebieskim tle) i taki herb był używany 
do połowy XIV w. Szukając genezy herbu Łużyc na 
200 lat przed 1363 r. stwierdza autor, że ani miśnień
scy, ani łużyccy Wettyni, ani Askańczycy, ani Wittels- 
bachowie nie używali specjalnego herbu ziemi łużyc
kiej, rzadko w ich pieczęciach bywa napis otokowy 
z tytulaturą ,,marchio Lusacie“ (taki napis jest na 
wielkiej pieczęci Ludwika Rzymskiego z lmaja 1346 r. 
używanej do 1360 r. — ale bez herbu). Nie było w zwy
czaju do połowy XIV w. wprowadzać herbów wszystkich 
rządzonych ziem do motywów na pieczęciach. Dopiero 
królewska pieczęć Wacława Luksemburskiego z 1363 r. 
(a więc przed wykupnem Łużyc zrobiona) — i p i e 
c z ę ć  B o l k a  ś w i d n i c k i e g o  z 1365 r. wykazują 
po raz pierwszy tak zastosowany herb Łużyc. Karol IV 
kazał umieścić na pieczęci syna herb, który po raz pier
wszy jest opisany w augsburskiej kronice (1378 r.) 
przy pogrzebie cesarza i wyliczeniu herbówT ziem mu

s i g i l l u i n  -S-PETRI-DE-CZEDLICZ- z herbem Zeidliczów. Doku
ment ma adnotację: „per dominum ducetn Petrus de Czedlicz protho- 
notarius“ (Urkundenbuch d. Stadt Liibben t. III, str. 28).



podległych. Niesiono wtedy w uroczystym pochodzie: 
herb ziemi budziszyńskiej (mur flankowany w polu nie
bieskim) , herb Zgorzelca i ziemi zgorzeleckiej (z lwem
0 podwójnym ogonie), ,,damach fuert man L a w s n i t z  
ain panier weizz mit ainem rotem ochsen.“, następnie 
herby Brandenburgii, Wrocławia i td. Te same herby 
ziem łużyckich są powtórzone na bramie zamku Tocnik 
w XIV w. budowanym, który był częstą siedzibą Wa
cława. Druga pieczęć majestatyczna Wacława z 1374 r. 
ma trzy herby: Łużyc Górnych, Dolnych oraz Śląska. 
Gdy w XV w. zanikały już stare nazwy i pojęcia: ziemia 
budziszyńska, ziemia zgorzelecka i Łużyce — a ustalały 
się pojęcia Górnych i Dolnych Łużyc (za Macieja Kor
wina i Władysława Jagiellończyka) — odżywają oba 
odrębne herby Łużyc. Występują one na pieczęciach 
Jagiellonów na tronie czeskim Władysława i Lu
dwika I I 28).

Dopiero na tle ogromnego materiału porównaw
czego zgromadzonego przez Lipperta uwydatnia się 
fakt, że Bolko II choć ograniczony w swych prawach
1 swobodzie rządów na Łużycach, chciał na zewnątrz 
występować jako, władca Łużyc Tf równorzędnym sta
nowisku z nieletnim synem cesarza (koronowanym na 
króla czeskiego w wieku niespełna dwu lat.).. Że był 
narzędziem wielkiej polityki Karola IV w dobie dyplo
matycznej gry o Łużyce i Marchię — nie było winą 
księcia —; raczej przypomnieć należy, że najdłużej bro
nił swego księstwa, (świdnickiego) przed wchłonięciem 
w obręb lennych księstw śląskich shołdowanych koro
nie czeskiej, śmiałe poczynania Bolka II na Łużycach 
świadczą, że musiał mieć konkretny program związa

28) Do wszystkich, szczegółowych kwestii z zakresu rozwoju 
herbu Łużyp przed czasami Bolka II i po jego śmierci odsyłamy do 
wymienionej rozprawy W. L i p p e r t a .



nia D. Łużyc ze Śląskiem, zanim dojdzie do głosu Wa
cław i faktycznie obejmie rządy na Łużycach. Wczesna 
śmierć zniszczyła wszystkie te plany. O zniemczone 
warstwy wyższe na Łużycach rozbijała się wszelka ini
cjatywa śląskiego księcia rozumna i pożyteczna dla in
teresów śląskich, polskich i łużyckich.
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